
 

 

PTF-  2020/2021 

1. stopnja 

Predmet Preverjanje v osnovni različici Preverjanje na daljavo 
1. letnik   
Tehniška matematika Seminarska naloga in domača naloga. 

Pisni izpit 30%/ 70% 
Seminarska naloga in domača naloga. 
Pisni izpit bo nadomeščen s polurnim 
individualnim pisnim delom in 
njegovim ustnim zagovorom, oboje bo 
izpeljano na daljavo. 
30%70% 

Inžinirska kemija Opravljanje izpita: 
• pogoj za pristop k izpitu je 

pozitivna ocena (60% točk) iz 
kemijskega računstva 

• študent opravlja pisni in ustni 
izpit iz celotne snovi predmeta 

• študent predstavi seminarsko 
nalogo iz izbranega poglavja 
iz kemije 

Študenti, ki še niso opravili kolokvija, 
ga bodo opravljali na daljavo. Tudi   
pisni in ustni izpit bodo opravljali na 
daljavo. Kolokvij in pisni izpit bosta 
izpeljana na prilagojen način, o katerem 
bodo študenti vnaprej obveščeni. 
 
60%40% 

 
 
Obvladovanje digitalnih virov in 
dokumentov 

Uspešno opravljen končni pisni izpit 
ter sprotno preverjanje s seminarskim 
delom, kolokviji in projektnim delom. 
Pozitivno ocenjeno sprotno delo je 
pogoj za pripustitev h končnemu 
pisnemu izpitu. 
S seminarsko nalogo in projektnim 
delom se preveri usposobljenost za 
uporabo programskih orodij s področja 
obvladovanja digitalnih virov in 
dokumentov. 
S končnim pisnim izpitom se ocenjuje 
poznavanje temeljnih konceptov 
informatike, razumevanje zgradbe in 
delovanja digitalnih virov ter 
obvladovanja dokumentov. 
50%/50% 

Študenti so vaje in seminarsko delo 
opravili v 1. semestru. Pozitivna ocena 
iz vaj in seminarskega dela je pogoj za 
pristop h končnemu izpitu. 
S seminarsko nalogo in projektnim 
delom se preveri usposobljenost za 
uporabo programskih orodij s področja 
obvladovanja digitalnih virov in 
dokumentov. 
40% ocene 
  
Zaključni izpit se na daljavo izpelje 
ustno in sicer v manjših skupinah. 
Ocenjuje se poznavanje temeljnih 
konceptov informatike, razumevanje 
zgradbe in delovanja digitalnih virov ter 
obvladovanja dokumentov. 60% ocene  
 

Tehniška fizika Pisni in ustni izpit. 
Pisni del izpita lahko študentje opravijo 
s kolokviji med študijskim letom. 
Opravljen pisni del izpita je pogoj za 
pristop na ustni del izpita. Pri pisnem 
delu se preverjajo znanja, ki jih 
študentje osvojijo pri vajah (osnovne 
računske tehnike za samostojno 
kvantitativno obravnavo elementarnih 
fizikalnih pojavov). 
60/% (ustni)/40% (pisni) 

 
Ostane pisni in ustni izpit, oboje bo 
izpeljano na daljavo. Pisni izpit bo 
izpeljan na prilagojen način, o katerem 
bodo študenti vnaprej obveščeni.  
60/% (ustni)/40% (pisni) 
 
 

Elektrotehnika • S pisnim delom izpita se 
ocenjujejo praktična in 
računska znanja osnovnih 
principov elektrotehnike 

• Z ustnim delom izpita pa se 
preverjajo teoretična znanja 
osnov elektrotehniike. 

50%/50% 

 
Ostane pisni in ustni izpit, oboje se 
izpelje na daljavo. 
50%/50% 

Poslovna matematika Seminarska naloga in domača naloga. 
Pisni izpit. 30%/70% 

Seminarska naloga in ustni izpit na 
daljavo. 30%/70% 

Osnove informacijskih in Uspešno opravljen pisni izpit, domače 40% seminarska naloga 



 

 

komunikacijskih tehnologij naloge in individualne študije primerov 
z ustnim zagovorom. Pozitivno 
ocenjene študije primerov z ustnim 
zagovorom so pogoj za pripustitev k 
pisnemu izpitu. Z individualnimi 
študijami primerov se preveri 
usposobljenost za uporabo programskih 
orodij za pisno in ustno predstavljanje 
izbranih tem s področja IKT. S pisnim 
izpitom se ocenjuje poznavanje 
temeljnih konceptov informacijskih in 
komunikacijskih tehnologij ter 
razumevanje zgradbe in delovanja 
računalnika in računalniških mrež. 

20% individualne študije primerov / 
individual case studies 

 
20% domače naloge / homeworks 

 
60%  

pisni izpit / 
written exam 

60% pisni izpit v videokonferenčnem 
okolju 

Ekonomika in organizacija podjetja (n) S kolokviji oziroma pisnim izpitom se 
ocenjujejo teoretična in praktična 
znanja s področja ekonomike in 
osnovnih principov organizacije ter 
vodenja podjetja 100% 

Preverjanje znanja bo izpeljano kot 
ustni izpit. 100% 

Marketinške strategije, spleti in novi 
mediji 

• S pisnim delom izpita se 
ocenjujejo praktična in teoretična 
znanja temeljnih pojmov in 
razumevanja marketinga. 100% 

 

Preverjanje znanja bo izpeljano kot 
ustni izpit. 100% 

2. letnik   
Energetika in okolje Pisni izpit. 

Javna predstavitev in zagovor 
seminarja. 

70%/30% 

 

Seminarsko delo poteka s pomočjo 
Moddle foruma in e-pošte. Predstavitev 
in zagovor seminarja bo potekal na 
video-konferenci z vsemi udeleženci, 
predvidoma v dveh rokih. 30% 
 
Pisni izpit bo izpeljan na daljavo s 
študenti na videokonferenčni zvezi.  
70% 

Osnove avtomatskega vodenja • S pisnim delom izpita se 
ocenjujejo praktična in računska 
znanja osnovnih principov  analize 
in načrtovanja vodenja 

Z ustnim delom izpita pa se preverjajo 
teoretična znanja principov vodenja ter 
splošnih pristopi k načrtovanju in 
izgradnji sistemov, obravnave sistema 
za vodenje kot izdelka, pogled na 
sisteme vodenja skozi življenjski cikel, 
obravnave netehniških vidikov 
uvajanja sistemov za vodenje in 
poznavanje osnovnih metod, orodij in 
gradnikov za avtomatsko 
vodenje.50%/50% 

Ostane pisni in ustni izpit. Pisni bo 
izpeljan na prilagojen način, o katerem 
bodo študenti vnaprej obveščeni. 
50%/50% 

Pogodbeno pravo in pravo 
intelektualne lastnine 

• Pisni  test (70 %) 
• Naloge v e-učilnici (30%) 
• S pisnim izpitom se 

ocenjuje znanje osnov 
obligacijskih razmerij,  poznavaje 

Ostanejo naloge v e-učilnici (30%) in 
pisni izpit (70%). 
 
Pisni izpit bo izpeljan na daljavo s 
študenti na videokonferenčni zvezi.  



 

 

zakonske ureditve pogodb, osnov 
prava intelektualne lastnine, osnov  
delovno pravne zakonodaje, 
poznavanje temeljnih značilnosti 
posameznih gospodarskih družb  

• Pri nalogah v e-učilnici se 
ocenjuje samostojnost obdelave 
teme  in zmožnost povezave s 
teorijo. 

 
Poslovni informacijski sistemi Način (pisni izpit 50%, ustno 

izpraševanje, naloge, projekt 50%) 
Seminarske naloge predstavljajo 50% 
ocene. Predstavitve seminarskih nalog 
bodo izpeljane na daljavo. Pisni izpit bo 
nadomeščen z ustnim izpitom na 
daljavo. 50% 

Proizvodni sistemi Pisni izpit iz teorije. 

Javna predstavitev in zagovor 
seminarja. 80%/20% 

 

Predstavitev seminarjev 20% in ustni 
izpit na daljavo 80%. 
 

Računovodstvo in poslovne finance Pogoj za pristop k izpitu je pozitivno 
ocenjeno seminarsko delo. Študenti 
lahko 50 % izpita opravijo s pozitivno 
oceno iz pisnega kolokvija iz 
računovodstva. Sicer se izpit običajno 
opravlja pisno iz snovi v celoti, v 
določenih primerih pa se lahko po 
oceni nosilca predmeta izvede tudi 
opravljanje ustnega izpita. 
 
Ocenjevanje kompetenc: 
 
S seminarskim delom se preverjajo 
praktična znanja o načinih in koristih 
uporabe temeljnih računovodskih 
izkazov za izboljšanje kakovosti 
sprejemanja poslovnih odločitev in o 
tem, kako se rešujejo finančni 
problemi. 
 
S pisnim izpitom pa osnovna znanja o 
uporabi računovodskih informacij v 
podjetju in uveljavljene praktične 
rešitve poslovnih financ, znanja o 
normativnih okvirih poslovanja 
gospodarskih družb in vodenju 
računovodstva, razumevanje različnih 
možnosti za financiranje podjetja in 
znanje s področja kapitalskih naložb. 
50%/50% 

Predstavitev seminarske naloge na 
daljavo. Ustni izpit na daljavo. 
50% / 50% 

Spletne tehnologije Seminarska naloga z ustno 
predstavitvijo in diskusijo, Pisni izpit 
40%/60% 

30% ustna predstavitev seminarske 
naloge, 40% pisni izpit v 
videokonferenčnem okolju, 30% ustni 
izpit. 

Statistika Seminarska naloga in domača naloga, 
pisni izpit. 30%/70% 

Ostane, kot je bilo, s tem, da se 
predstavitev seminarske naloge in pisni 
izpit se izpelje na daljavo. 30%/70% 

3. letnik   
Elektronsko poslovanje Seminarska naloga z ustno 

predstavitvijo in diskusijo, Pisni izpit 
50%/50% 

Ostane kot je bilo. Tako ustni del kot 
pisni izpit bosta izpeljana na daljavo.  
50%/50% 

Metode sistemskega inženiringa • 2 kolokvija, s katerima se preverja Ostane nespremenjeno, s tem, da se 



 

 

teoretično znane in osvojene 
praktične veščine. Z računskimi 
nalogami se oceni razumevanje 
konceptov 

• Pisni izpit, kjer se posebej ocenjuje 
teoretično znanje in znanje o 
temeljnih konceptih reševanja 
praktičnih problemov in uporaba 
orodij za reševanje konkretnih 
problemov. 

Ustni izpit, kjer se ocenjuje teoretično 
znanje in razumevanje orodij 
sistemskega inženiringa. 
25%/25%/50% 

tako pisni kot ustni del izpita izpelje na 
daljavo na način, o katerem bodo 
študenti vnaprej obveščeni. 
50%/50% 

Praktično usposabljanje Ocenjevanje je opisno, z oceno 
»opravljeno« ali »ni opravljeno«. 
Oblikuje se na podlagi pisnega poročila 
in ustne predstavitve z diskusijo. 

Zaključna ustna predstavitev z diskusijo 
bo izpeljana na daljavo. 

Projektni management • Z izpitom  se ocenjuje 
osvojitev ekonomskega načina 
razmišljanja in preverjanje 
pridobljenih kompetenc. 

S seminarsko nalogo in delom na vajah 
se ocenjuje sposobnost povezovanja 
različnih tematskih področij. Priprava 
seminarskega dela poteka usklajeno v 
okviru in povezavi med 
organizacijskimi, ekonomskimi in 
tehnološkimi predmeti.  Cilj tega je 
vsebinsko povezati znanja, pridobljena 
pri različnih predmetih v učnem 
procesu.  To se doseže s povezavo 
tematskih področij, medsebojno 
povezanih v seminarski nalogi. 
60/%40% 

Izpit bo ustni  in bo izpeljan na daljavo. 
60% 
Seminarska 40% 

Diplomsko delo Ocena diplomskega dela in zagovora 
pred komisijo, ki jo sestavlja mentor, 
predsednik študijske komisije in en 
član. Ocenjuje se z »opravil«, »ni 
opravil«. 
 

Zagovore se organizira tako, da 
potekajo na daljavo. 

izbirni   

Logistika 

 

S pisnim delom izpita se 
ocenjujejo praktična in računska 
znanja osnovnih principov  analize 
in načrtovanja vodenja posameznih 
primerov stanj v logističnih 
procesih. 100% 

 

2 kolokvija (50/50) ali pisni izpit z 
ustnim zagovorom (50/50). Ocenjujejo 
se osnovni principi  delovanja 
logističnih procesov in preskrbovalne 
verige ter praktična znanja delovanja 
logistike, izvajanja sledljivosti in 
uporabe globalnih standardov GS1 za 
zagotavljanje učinkovitega delovanja 
preskrbovalne verige. 
S pisnim delom izpita ali 2 kolokvijem 
imajo študentje tudi možnost pridobitve 
mednarodnega certifikata GS1 stopnje 
1 – Razume standarde GS1.   

Računalniško prograniranje Individualna ali skupinska seminarska 
naloga z ustnim zagovorom, kjer se 
preveri zmožnost samostojne izdelave 
računalniškega programa za izbran 
praktični problem. 
 
Pisni izpit, kjer se ocenjuje znanje 

50% seminarska naloga z ustnim 
zagovorom na daljavo 
50% pisni izpit ostane- na daljavo 
 



 

 

temeljnih konceptov objektno 
orientiranega računalniškega 
programiranja v jeziku Java ter 
zmožnost samostojnega reševanja 
krajših programerskih problemov. 
50%/50% 

Podjetniški seminar • Z ocenjevanjem ustne in pisne 
predstavitve zaključne naloge se 
ovrednoti znanja, potrebna za 
ustanovitev lastnega podjetja, 
znanja o podjetništvu, razumevanje 
primerov dobre prakse in znanje 
izdelave poslovnega načrta. 

• Pri oblikovanju ocene ustne 

predstavitve se upošteva prisotnost in 

aktivnost na predavanjih in vajah 

(20%), prizadevnost in razumevanje 

(20%) in ustni nastop (60%), za pisni 

del pa so elementi ocenjevanja: 

Inovativnost in kreativnost ideje in 

tima (25%), Prepričljivost in primerna 

pokritost ključnih vsebin poslovnega 

načrta (25%), 20% predstavlja Tržni 

potencial ideje, 20% Uresničljivost 

poslovnega načrta in 10% Primernost 

tehnične izvedbe. 

• 40%/60% 

Predstavitev seminarske naloge in ustni 
zagovor, oboje na daljavo. 
40% /60% 

Sociologija organizacije in poslovno 
komuniciranje 

• SEMINARSKA NALOGA: 
Priprava in predstavitev 
izbrane seminarske naloge 
pred študenti.  

USTNI IZPIT: poznavanje inpraktična 

uporaba pridobljenega 

znanja.20%/80% 

Ostane kot je bilo, ustni izpit se izpelje 
na daljavo 80%. 
Seminarska 20%. 

Informacijska varnost Pisni izpit 80% 
Seminarska naloga 20% 

Pisni izpit se izpelje na daljavo in šteje 
80% končne ocene, seminarska naloga 
(predstavitev ter pisni izdelek) pa šteje 
20% končne ocene. Tudi predstavitev 
seminarske naloge bo opravljena na 
daljavo. 

Mobilne tehnologije Individualna ali skupinska seminarska 
naloga z ustnim zagovorom, kjer se 
preveri zmožnost izdelave mobilne 
aplikacije za izbran praktični problem. 
50% 
Pisni izpit, kjer se ocenjuje znanje 
temeljnih konceptov programiranja 
aplikacij za mobilne naprave ter 
zmožnost samostojnega reševanja 
krajših programerskih problemov. 50% 
 

Individualna ali skupinska seminarska 
naloga z ustnim zagovorom, kjer se 
preveri zmožnost izdelave mobilne 
aplikacije za izbran praktični problem. 
50% 
Pisni izpit, kjer se ocenjuje znanje 
temeljnih konceptov programiranja 
aplikacij za mobilne naprave ter 
zmožnost samostojnega reševanja 
krajših programerskih problemov. 50% 
Takoj po pisnem delu izpita na daljavo 
sledi kratek pogovor s študentom in 



 

 

pregled oddanega izpita. 
Preverjanje znanja in vse predstavitve 
se izvede videokonferenčno na daljavo.  
 

Ravnanje s človeškimi viri S seminarsko nalogo se vrednotijo 
praktična - pridobljena - znanja s 
področja upravljanja s človeškimi 
viri. 
2. Z ustnim izpitom se preverjajo 
osnovna teoretična znanja s 
področja upravljanja s človeškimi 
viri in razumevanje organizacijskih 
potreb. 
20/80 
 

Preverjanje znanja se izvede 
videokonferenčno na daljavo. 
S seminarsko nalogo se vrednotijo 
pridobljena praktična znanja (20% 
ocene),  
z ustnim izpitom pa 
osnovna teoretična znanja s 
področja upravljanja s človeškimi 
viri in razumevanje organizacijskih 
potreb (80% ocene). 
 
 

Angleški jezik Pisni izpit  
Ustni izpit (predstavitev) 
30/70 

V času semestra študenti pišejo in 
oddajajo individualno pisno delo 
(English home assignements) in 
seminarski esej, kar skupaj 
predstavlja 30% ocene in je pogoj za 
pristop k ustnemu izpitu. Ustni izpit 
predstavlja 70% končne ocene. 
Preverjanje znanja se izvede 
videokonferenčno na daljavo. 
 

 


